Rudi

- en lækker sweater til drengene

Design: Vithard Villumsen
Trøjen til store drenge (og piger) med et
charmerende og åbent væsen. Børn der er
fulde af farve og glæde. Når børnene jubler,
vises de skjulte, ensfarvede felter frem. Trøjen passer til alle slags børn. Vælg farver med
større kontrast til de mere vilde og farver, der
ligger tættere på hinanden til de mere stille.
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Materialer
110 (130) 175 (200) g New Zealand lammeuld fra
Filcolana i farve 231
110 (130) 175 (200) g New Zealand lammeuld fra
Filcolana i farve 210
Pinde 4 og 4,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10 år/140 cl (12 år/152 cl)
Mål
Passer til brystvidde:
56-62 (62-68) 68-74 (74-80) cm
Overvidde: 64 (70) 76 (82) cm
Ærmelængde: 38 (42) 46 (50) cm
Hel længde: 48 (53) 57 (60) cm
Strikkefasthed
20 m og 32 p med dobbelt garn i glatstrikning på p
4,5 mm = 10 x 10 cm.
Forkortelser
RS = retsiden
VS = vrangsiden
Arbejdsgang
Sweateren strikkes frem og tilbage i gobelinstrik på
rundpind, for at have plads til alle maskerne. Efter
ærmegabene deles arbejdet i forstykke og ryg. Trøjen
er strikket asymmetrisk idet højre sidesøm er forskudt
mod ryggen.
Krop
Slå med en tråd af hver farve 130 (142) 154 (166) m
op på rundp 4 mm og strik frem og tilbage, begynd
med 4 cm rib, 1r, 1vr.
Skift til p 4,5 mm og fortsæt således:
Pind 1 (RS): 49 (55) 55 (59) vr med en tråd af hver
farve, 16 (16) 22 (24) r med 2 tråde fv 231, 48 (54)
54 (58) vr med en tråd af hver farve, 17 (17) 23 (25)
r med 2 tråde fv 210.
Pind 2 (VS): 17 (17) 23 (25) vr med 2 tråde fv 210,
48 (54) 54 (58) r med en tråd af hver farve, 16 (16)
22 (24) vr med 2 tråde fv 231, 49 (55) 55 (59) r med
en tråd af hver farve.
Fortsæt lige op med denne maskefordeling, til ar-
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bejdet måler 34 (37) 38 (42) cm, slut med en p fra
vrangsiden.
Næste p: Strik 53 (59) 61 (66) m (= ryg) i mønster,
luk 8 (8) 10 (10) m af, strik 56 (62) 66 (72) m (=
forstykke) i mønster, luk 8 (8) 10 (10) m af, strik
de resterende 5 (5) 7 (8) m i mønster. Fortsæt over
disse resterende masker:
VS-pinde: Vrang
RS-pinde: Luk i begyndelsen af pinden af for 2, 1, 2
(2, 1, 2) 3, 2, 2 (3, 2, 1, 2).

Side 2
Montering
Sy højre skuldersøm. Saml fra retsiden ca. 81 (85)
89 (95) m op langs halskanten med p 4 og en tråd af
hver farve. Strik rib, 1r 1vr, frem og tilbage 2 cm. Luk
af i rib.
Sy venstre skuldersøm. Sy kroppens sidesøm, ærmesømmene og sy ærmerne i.

Fortsæt over ryggens masker.
Ryg
På de efterfølgende VS-pinde lukkes af for 2, 1, 1 (2,
1, 1) 3, 2, 1 (3, 2, 1, 1) i begyndelsen af pinden (dvs.
kun i den ene side). Fortsæt lige op, til ryggen måler
46,5 (51,5) 55,5 (58,5) cm. Luk på den efterfølgende
RS-pind af for de midterste 20 (22) 24 (26) m. Strik
hver skulder færdig for sig. Luk på hver 2. p mod
halssiden af for 1, 1 m og mod skuldersiden for 4, 4
m (5, 5 m) 5, 4 m (5, 5 m). Luk de resterende 4 m
af. Strik den anden side færdig på samme måde, blot
spejlvendt.
Forstykke
På de efterfølgende pinde lukkes af for 2, 1, 1 (2, 1,
1) 3, 2, 1 (3, 2, 1, 1) m i begyndelsen af hver pind.
Fortsæt lige op til forstykket måler 39 (44) 47 (50)
cm. Luk på efterfølgende RS-pind af til halsåbning for
de midterste 14 (16) 16 (18) m. Strik hver side færdig for sig. Luk på hver 2. af de efterfølgende pinde
mod halssiden af for 2, 1, 1, 1 m (2, 1, 1, 1 m) 2, 2,
1, 1 m (2, 2, 1, 1 m). Fortsæt lige op, til forstykket
måler som ryggen og luk af til skulder som på ryggen.
Strik den anden side færdig på samme måde, blot
spejlvendt.
Venstre ærme
Slå med en tråd af hver farve 32 (34) 34 (36) m op
på p 4 mm og strik 4 cm rib, 1r, 1vr. Skift til p 4,5
mm og strik omvendt glatstrik, vr på RS og r på VS.
Tag samtidig på 1. pind 1 m ud i hver side af arbejdet, gentag udtagningen på hver 6. pind, således at
de ensfarvede stykker bliver bredere, til der er 48
(52) 56 (60) m.
NB!: For str. 6, 10 og 12 år, strikkes de udtagne,
yderste masker glat med 2 tråde 231 fra 1. udtagning, for str. 8 gøres dette fra 2. udtagning. For hver
udtagning bliver de ensfarvede, glatstrikkede stykker
bredere. Fortsæt lige op, til ærmet måler 38 (42) 46
(50) cm. Tag derefter ind til ærmekuppel i hver side
for 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3 m (4, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 3, 3 m) 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2
m (5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 m).
Luk de resterende 10 m af.
Højre ærme
Strikkes som venstre, dog strikkes de glatte udtagningsstykker med 2 tråde fv 210.
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